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 :عنوان األطروحة 

جهود فقهاء المغرب العربي في بناء النظام السياسي 
 " ـه299 – ـه366"بيه سنة  اإلسالمي

 

 سليمان ولدخسال  /أ

 

ُ    قدمت ٍذِ األطزّس٘ لئل عَادٗ دكتْراِ يف ا ل ال  ال ، لعلْو اإلصالممٔ٘ صصالأ ولاْل

من    81ّقد ىْقغالت تتالارٓذ    و ّحتصالل لالاساَا ىلاٙل الغالَادٗ تت الدٓز مغالز  دالدا        8001ىاْل

ّكاىت تإعزا  الالدكتْر ىلالٕ ىالشّس ومالا ايا٘ل اةياقغا٘ل متاىالت متتْىا٘ل ماًل الالدكا زٗ           

الالالالدكتْر كنالالالال تْسٓالالالدٖ رٜٔضالالالا ّالالالالدكتْر  نالالالد األمالالال  تل ٔالالالح         :اآل ٔالالا٘ل وهالالالا ٍه 

 ّالدكتْر  ند صلٔه قمل٘ ّالدكتْر كنال لدرع تص تَه وىطاٛ مياقغ   

حتاّل ٍذِ األطزّس٘ اإلدات٘ ىلٙ إعتالٔ٘ العمق٘ ت  ال  ُٔ ّالضاللااٌ، يف مال ٗ   

، "ٌ العاعالز اجذالزٓ    ال زٌ الضالات  إ  ال الز  "  ارخئ٘  ددٗ مً م ات اة زب العزتٕ 

ّدّر ٍذِ العمق٘ يف تياٛ معامل ىعاو صٔاصٕ إصممٕ يف احلتاله ّ العمقالات الدّلٔال٘،    

 .ّإمتاىٔ٘ اإلمادٗ ميَا ساضزًا ّمضت اًم

ّىلٔالالُ قنالالت تت ضالالٔه ٍالالذِ األطزّسالال٘ إ  م دمالال٘ ّماشالالح لَٔالالدٖ ّ ضالال٘ مصالالْل      

 .ّخال٘

العزتٕ يف مال ٗ دّل مالا تعالد اةْسالدًٓ      م َاٛ اة زب" يف اةاشح التنَٔدٖ ّاةعيٌْ تال 

  ٕ  ياّلالالالت يف اةالالالال  األّل ميالالالُ  الالالارٓذ  " مالالال  تٔالالالاٌ مصالالالالا اليعالالالاو الضٔاصالالالٕ اإلصالالالمم

 :الدّٓمت الجمخ

احل صالالٔ٘ يف  الالْىط ّالشٓاىٔالال٘ يف ااشاٜالالز ّاةزٓئالال٘ يف اة الالزب، ميالالذ   صٔضالالَا تعالالد      

 .العجناىٔ٘ص ْط اةْسدًٓ إ  وٌ ص ات ٍذِ الدّل ّولاشت إٓاالت للدّل٘ 

ّيف اةال  الجاىٕ  ياّلت احلدٓح ىاًل ال  َالاٛ اة ارتا٘ل الضٔاصأل  ماًل خالمل مصالادرٍه        

لُ ّالتالالالارٓذ     الالالالس قضالالالنت إ  مصالالالادر  الالالت مااعالالالزٗ كالت ضالالالت ّ احلالالالدٓح ّال  الالالُ ّولالالاْل

اخل، ّمصادر مااعزٗ  ياّلت احلدٓح ىً ال  الُ الضٔاصالٕ اصالت ماًل    …ّال اده ّالاا ات 
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مً خمل التجت مً األىالمو اة ارتا٘ل كالاعشاىٕ ّاة ٔلالٕ ّاتاًل خلالدٌّ       ّلٔط ىزضًا ٍّذا 

 .اخل مطم ىلٙ تٔاٌ اةزاد مً مصالا ال  ُٔ...ّالْىغزٓضٕ

ّومالالا اةالالال  الجالالالح م الالد  عزضالالت مٔالالُ إ  تٔالالاٌ مصالالالا اليعالالاو الضٔاصالالٕ اإلصالالممٕ       

مما٘ل ّاإلماما٘ل   تاىتاارِ مصالشا معالزا، ّاةصالشات ال دمي٘ األخزٚ الالس   اتلالُ كاع  

٘ تْاقالال  ّاإلمالالارٗ ّ اةلالالل ّالضالاللاي٘، ٍّالالذا ت الالز  رتالالخي احل الال  التارخئالا٘ل للدّلالا٘ل اإلصالالممٔ     

 .ىضذاو ّالت ْٓه ّالاياٛ تازٓ ٘ ّاقعٔ٘ ّميا ٔ٘العصز ستٙ حتدخ ىنلٔ٘ اال

ّيف ال صالالل األّل مالالً ٍالالذِ األطزّسالال٘  ياّلالالت ٍٔتالالل اليعالالاو الضٔاصالالٕ اإلصالالممٕ     

ّظاٜف ال ٓتاد خيلْ ىصالز إصالممٕ ميَالا يفالا يف دلالل دّل       الذٖ كاٌ قاٜنا ىلٙ ورت 

مالالا تعالالد اةْسالالدًٓ، ّىلٔالالُ قنالالت تت ضالالٔه ٍالالذا ال صالالل إ  ورتعالال٘ مااسالالح،  عزضالالت يف       

اةاشح األّل إ  ىعاو احلته ّ اْرِ التالارخيٕ مالً اعممال٘ الزاعالدٗ إ  دّل مالا تعالد       

ً ىعالاو قالاٜه ىلالٙ    اةْسدًٓ، ّالسعت وٌ ىعاو احلتاله حتالْل تعالد اعممال٘ الزاعالدٗ مال      

ىتدالاب ّ التالداّل ىلالٙ    وّ تالالتعات اةعالالز قالاٜه ىلالٙ اال    وصاظ اةاآع٘ احلزٗ ّاحل ٔ ٔ٘ 

الضلا٘ إ  ىعاو ّراثٕ مضتيد إ  العَد تاة َْو اةلتٕ، ٍّذا ما وثز صلاًا ىلٙ ىنلٔ٘ 

ٗ ثاله   اْر ّتياٛ ّىطر اآللٔات اةؤصضا ٔ٘ للدّل٘ الس اىال الت يف ىَالد اعممال٘ الزاعالد    

 ْق ت تعد ٍذا العَد إ  سِد ما، ىلالٙ وٌ ٍالذا ال مييال  مالً ال الْل تال ٌ  لالل الالدّل الالس          

 :قامت ىلٙ وصاظ اةلل كاىت قزٓا٘ مً ىَر اعمم٘ الزاعدٗ يف ومْر كجتٗ ميَا

     ٘ ٘     . الت ٔٔد ت ستالاو الغالزٓع٘ اإلصالممٔ٘ ىاالادٗ ّمعاملال ّالسعالت وٓطالًا وٌ عالزط ال زعأل

اً   صالاللٔنًا يف ىَالالد اعممالا٘ل الزاعالالدٗ إال وىالالُ اصالالتعنل تعالالد دلالالل        ّإٌ عالالت ل جزدالالًا صٔاصالأل

كضمٍح دٖ سدًٓ ّظ الُ التالجت ت الز  الغالزىٔ٘ الدٓئا٘ل مالا ىالز  الالدّل اإلصالممٔ٘ إ           

ع ماصتعزضالت قراٛ م َالاٛ اإلصالمو ّاألدلا٘ل           التجت مً اةآصالٕ، ّجالذا تجالت يف ٍالذا اةْضاْل

ط    الالس اىتنالدّا ىلَٔالا ّ ْلالاللت إ  روٖ ددٓالد ٍّاْل وٌ       ٘ الالدًٓ ّلالأل اةالزاد ت سادٓالالح ال زعأل

اعمم٘، ّوما األسادٓح الالس تتنالل مَٔالا معياٙل اعمما٘ل م الد ىلالت ىلاٙل وصالاظ اإلخاالار           

 .تال ٔ  ال إظَار سته ٍّْ روٖ جين  ت  اليصْص ّال َٓنلَا

ّيف اةاشح الجاىٕ  عزضت إ  ىعالاو الالْسارٗ ّتٔيالت وٌ دّل اة الزب العزتالٕ ك تٍالا       

اإلصممٕ ىزمت ٍذا اليعاو، ّىعاو احلذات٘ مً خمل اةاشح الجالالح،   مً دّل العامل

ّىعاو التتات٘ مً خمل اةاشح الزات  ّالسعت مً خمل ٍذِ اةااسح الالجمخ كٔالف   
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وٌ اة ارتالالال٘ اصالالالت ادّا مالالالً الااقالالالات األىدلضالالالٔ٘ ّاةغالالالزقٔ٘ مالالالا ٓ دالالاله الغالالالعْر تْسالالالدٗ      

صٔاصالالٕ ىالالدا الدّلالال٘ اةزٓئالال٘ الالالس   اةضالاللن ، ىلالالٙ وٌ وٍالالل الذمالال٘ مل ٓ لالالدّا وٖ ميصالال  

 . ّظ ت الاعض ميَه ّلتً يف م ات  ارخئ٘  دّدٗ

ّريفالالا  الالٍْه الالالاعض وٌ ٍالالذا اليعالالاو الضٔاصالالٕ ٍالالْ مالالً لالالئ  الضاصالال٘ مالالً اةلالالْ           

" دَالْد م َالاٛ اة الزب العزتالٕ ّقثالار دلالل      "ّاألمزاٛ م خي، مذاٛ ال صل الجاىٕ ّاةعيالٌْ تالال   

ذا ال صالالل إ  ماشالالج  اثالالي   ياّلالالت يف اةاشالالح لٔالالدسض دلالالل، ّىلٔالالُ قنالالت تت ضالالٔه ٍالال

الضلا٘ إ  ثمثال٘  األّل دَْد ٍؤالٛ ال  َاٛ، م ضنت يف الادآ٘ مْاق َه يف التعامل م  

ىالالشّاٛ ّالعشلال٘ مالالذكزت م را الالُ ّتٔيالت  اصالاليُ ّمضالالاُّٜ، ّمْقالالف   مْاقالف، مْقالالف اال 

لْالٓات ّاألىنال اةعارض٘ الس ا ضنت تااتع ، طات  صلنٕ ّمً معاٍزِ رمض  ْلٕ ا

ّرمض وخذ ٍدآا الضمط ، ّحتزٓه وكل طعامَه، ّاازوٗ ىلٙ قالْل احلالو ّاليصالا    

ّلالالْ كل َالاله دلالالل  الٔالالًا، ّىالالدر اةلالالْ  م الالزاٛ مالالدٓي ، ّالالالدىاٛ للضالاللااٌ حتالالت طاٜلالال٘       

اعْ  مً تاغُ ّىدر دلالل مالً الاالدع الالس اصالتشدثت، ّّلالف اةلالْ  تال ىَه خالاردٌْ          

زىٔ٘، ٍّالذا اةْقالف وٓطالًا ال خيلالْ مالً إجياتٔالات ّصاللأات،        ىً م تطٔات اعمم٘ الغال 

ّطالالات  ال الالْٗ ّالعيالالف الالالذٖ كالالاٌ  الالدّدًا دالالدًا، ّاةْقالالف الجالالالح ّاألخالالت ٍالالْ مْقالالف       

 .اةغارك٘ الذٖ كاٌ ىلُٔ  الأ٘ م َاٛ اة زب العزتٕ

دَالْد الايالاٛ   : ٍذا اةْقف اصتعزضت مٔالُ معالاٍز دَالْدٍه م ضالنتَا إ  اثالي  ٍنالا      

ّمً معاٍز دلل  الْلٕ ال  َالاٛ الز ال  ّالْالٓالات، ّ ي ٔالذٍه احلالو ّالصالاد          ّالت صٔط

جذِ الْالٓات ّلمتتَه مٔالُ، ّالتاليعت جالذِ الاليعه مالً خالمل مالْاق َه ّمالا وىتذالِْ مالً           

يعالالالاو الضٔاصالالالٕ اإلصالالالممٕ، ّدَالالالْد  كتالالال ، مطالالالًم ىلالالالٙ عالالالْراٍه ّوثزٍالالالا يف تيالالالاٛ ال 

٘ ال  َالالاٛ ىيالالد اعالالال٘ ّالعامالال٘    صالالت زار ّافامعالال٘، ّمالالً معالالاٍزِ متاىالال٘ ّميشلالال     اال

ّدّرٍا يف  جأالت وركالاٌ احلتاله، ّدّر ال طالاٛ ّال طالاٗ الالذٖ ىالز  ق الشٗ ىْىٔال٘ يف          

تالالمد اة الالزب العزتالالٕ  اأ الالًا ّ  عٔالالدًا، ّقٔنالال٘ قاىالالدٗ دزٓالالاٌ العنالالل الالالس  عالالد اتتتالالارًا     

     ٕ  م ارتٔالالًا ىلالالٙ اصالالت زار الدّلالال٘، ّمغالالارك٘ ٍالالؤالٛ ال  َالالاٛ جالالا وصالالااتَا ّم را َالالا ٍّالال

مضالالْ ات عالالزىٔ٘ ّصٔاصالالٔ٘ ّادتناىٔالال٘  الال س رداسالال٘ ّىطالالر ال  ٔالالُ الالالذٖ كالالاٌ ٓعالالٔػ     

ظزّ  ىصزِ ّٓ در قمالُ ّقالمُ ّال ٓتشز  إال ّمو احلاد٘ ّضنً داٜالزٗ م الُ األّلْٓال٘    

ٍّْ يف كل دلل ٓ ف مْقف اةؤثز اةْدُ جملتنعُ حنْ تز األمالاٌ، ّىلالٙ ٍالذا األصالاظ     
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جالز االا ٓأالو، ّمالً العلاله يفالا كالاٌ اختالشال         منً اعا  يفا كالاٌ حتنٔالل ال  ٔالُ وك   

 .  قزٌّ مً العااٛ ّالجزاٛ يف تعض احلْادخ الضٔاصٔ٘ األلٔن٘

وما اةاشح الجاىٕ مً ٍذا ال صالل م الد  ياّلالت مٔالُ اآلثالار اة  اال٘ ىلالٙ ٍالذِ ااَالْد          

ّالس لجل األمارات ّالدالٜل ىلٙ جناح وّ مغل ٍذِ األىعنال٘، ماالدوت تاآلثالار اإلجياتٔال٘     

لس اىعتضت ىلالٙ التالجت مالً م َالاٛ اة الزب العزتالٕ، ّصالذلت وٓطالًا تعالض األخاالاٛ           ا

لالالالاعض األمالالالزاد لتعالالالذر حت الالالو التنالالالال مالالالَٔه، ّألٌ ٍالالالذا ٓيضالالالذه مالالال  اليشىالالال٘ العلنٔالالال٘   

اةْضالْىٔ٘، ّمالً ٍالذِ اإلجياتٔالات التالالجتٗ وخمقَاله ّّرىَاله التالات الالذٖ وكضالالاَه         

     ٍ ه وٓطالًا ال ٔنالال٘ العلنٔال٘ م الد ىزمالالت    ٍٔاال٘ ّاس امالًا مالالً اعالال٘ ّالعامال٘، ّدلالالت ىيالد

ٍذِ ال  ٗ ثْرٗ ىلنٔ٘ س ٔ ٔ٘ ىتضت الصْرٗ الصادق٘ الس تياٍالا ال  َالاٛ يفالا ىزمتالُ     

الدّل٘ مً اصت زار، مطًم ىلٙ  غالذٔ  العلاله ّالعلنالاٛ مالً قاالل اةلالْ ، ّاةيامضال٘ الالس         

لتالجت ماليَه   كاىت تٔيَه يف اصتدىاٛ وعَز العلناٛ، ّىشّح ىلناٛ األىالدلط ّاصالت زار ا  

 .يف تمد اة زب العزتٕ

ّتال ّس ٍالالذِ احلزكالال٘ العلنٔالال٘ اليغالالا٘ تالزس ىلنالالاٛ يف جتلالالف التدصصالالات تالالدًٛا مالالً   

 .دتناىٔ٘ إ  العلْو الاأعٔ٘ ّالتْىْٔ٘و الغزىٔ٘ ّالعلْو اللضاىٔ٘ ّاالالعل

ّطالالز   ّاصالالتااىت ٍالالذِ اليَطالال٘ العلنٔالال٘ وٌ حت الالو ق الالشٗ ىْىٔالال٘ ت طالالل   الالٔت ميالالاٍر 

صالالتيااط ّرّح كالالاتًا ااىالال  الدرآالال٘ ّالاشالالح ّاالٍتنامالالًا الالالس ولالالاشت  الالْلٕ التعلالالٔه ا

 .الي د اىعتضت إجياتًا ىلٙ مياٍر اة ارت٘ ىلٙ اةدٓ  اةتْصخي ّالاعٔد

ّّق  الالزتخي تال  اااىال  اليعالزٖ ّاااىال  العنلالٕ مالا ودٚ إ  اىال ا  اةضتغالزق           

وٓطالًا سزكال٘ ىلنٔال٘ للالزد ىلالٙ       ت ىُ مل ٓ    صادو ت  الغزٓع٘ ّالعالز ، كنالا ّدالدت   

 .الَْٔدٓ٘ ّاةضٔشٔ٘

ّ  كٔالالدًا للجيأٜالال٘ اإلجياتٔالال٘ تالال  احلالالاكه ّال  ٔالالُ م الالد كالالاٌ الضالالمط  ٓتالالدخلٌْ    

 . لتميف الطعف اةْدْد يف طز  التعلٔه

ّمالالً الضالاللأات الالالس صالالذلت يف سالالو ال  َالالاٛ  عالالز  ىالالدد مالاليَه إ  ال تالالل ّالضالالذً     

ل٘ احل صٔ٘ كاٌ جا اليصٔ  األك  يف ىدد قتلالٙ  ّمصادرٗ األمْال، ّٓمسغ وٌ الدّ

 .ال  َاٛ ثه تيض  وقل يف الدّل٘ اةزٓئ٘ ّالدّل٘ الشٓاىٔ٘
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ىلٙ وٌ األخااٛ الس صذلت ىلاٙل تعالض العلنالاٛ تالزست يف وٌ الالاعض اصالت ل مزكالشِ يف        

الدّل٘ لٔش و تعض األ زا  الغدصٔ٘ كاالىت او وّ سسشس٘ تعض اةيامضال ، ّوٌ الالاعض   

 صز  تاعض اآَْ٘ الطٔ ٘، ّوٌ تعطَه ّقف مْاقف  ت إىضالاىٔ٘ يف صالأل إرضالاٛ     ريفا

 .جدّمُ، ّوٌ الاعض تالغ يف التْدد ّالجياٛ ّاةدح م  الضمط  ّداّس ىْٔتَه

ىلالالٙ ّاقالال  اة الالزب العزتالالٕ ّميَالالا   ّتعالالدٍا  عزضالالت إ  اآلثالالار اإلجياتٔالال٘ الالالس  ز االالت   

ُ ٍالذِ الالدّل، م الد كاىالت وكجالز دّل اة الزب       صت زار الضٔاصالٕ اليضالا الالذٖ ىزمتال    اال

ًٛ ّوطْجا ىنزا  ، ّميَا وٓطا قٔاد َا للعامل اإلصممٕ "مً ثمث٘ قزٌّ وكجز"العزتٕ ت ا

صالمو، مطالم   ٘ ٍّالذا ألّل مالزٗ يف  الارٓذ دّل اإل   ّلْ ل  ٗ ّدٔشٗ ىالً طزٓالو تٔعال٘ عالزىٔ    

لْسالالدٗ الج امٔالال٘   ّسالالدٗ صٔاصالالٔ٘ تالال  ٍالالذِ الالالدّل، ّاصالالتنزار ا إىلالالٙ  اّلالال٘ الْلالالْل 

دتنالالاىٕ ىيالالدٍه، ظَالالز دلالالل يف حتضالالً ال الالدرٗ    يَه، ّ االالْر اليعالالاو االقتصالالادٖ ّاال تٔالال

الغالالزأٜ٘ للن ارتالال٘ م ارىالال٘ يفالالا ىيالالد اةغالالارق٘، ّالعنالالل ىلالالٙ احل الالاظ ىلالالٙ العنلالال٘ افلٔالال٘  

تز ه ّدْد العنمت األديأ٘، ّكذا  غٔٔد تالزز اةالاٛ داخالل الاشالز ّّصالخي األمالْاز مالً        

 اع وىالْاع مالً الضالاىات ميَالا الضالاى٘ اةأٜال٘ التال ٚ الالس ىل الت يف          صاسل صات٘، ّاخال 

 .عْارع ماظ ّ لنضاٌ

وما صلأات ٍذا اليعاو م ٍنَا اى ضاو اة ارت٘ إ  دّٓمت ثالمخ، ّ  ا لالَه ل ال ات     

طْٓل٘ ما ىال طاقا َه ّإمتاىا َه الالس كاىالت لصالاس إصالااىٔا، ّقٔالاو ىعالاو ستاله        

العَد ّالتْارخ ّصٔازٗ الْسراٛ ىلٙ احلته يف تعض األّقالات  اة ارت٘ ىلٙ وصاظ ّالٓ٘ 

 .ما ودٚ إ  ص ْط التجت مً األصز احلاكن٘

ّوما اآلثار الس  ز ات ىلٙ ال  ُ الضٔاصٕ اإلصممٕ م د ىالز  ٍالذا األخالت ىطالذًا     

إٌ ال زٌ الجامً للَذزٗ كاٌ قزٌ اة الد الغزىٔ٘ ّقزٌ التتاتات : كاتًا ّجذا قٔل

ٔ٘ الْلالال ٔ٘ ميَالالا ّ الت ْمئالال٘ األخمقٔالالال٘ ّالالالس و الالت بٔعَالالا مْاسٓالال٘ تتذالالالارب        الضٔاصالال 

 .صٔاصٔ٘ معلٔ٘  ّمتيْى٘ ىلٙ مضتْٚ الدّل اةضتذدٗ ّالضلاات اةتعاقا٘ مَٔا

مالالً اليتالالاٜر الالالس صالالذلت ىلالالٙ مضالالتْٚ ىعالالاو احلتالاله وّ ال الالاىٌْ الدصالالتْرٖ مالالا   :وّال

 :ٓلٕ

 . ّوتٕ ىْ الشٓاىٕ ز اتً رضْاٌدمنْ متزٗ مغزّع   صٔط دصتْر -
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منالالْدز اتالالً  –  ضالالت ولالالل ىغالال ٗ الدّلالال٘ كالالاٌ وكجالالز ّاقعٔالال٘ ىيالالد ٍالالؤالٛ ال  َالالاٛ     -

 ٌ الالالذٖ مضالالالزٍا تادالال٘ اليالالاظ إ  دلالالالل ذالالم  ال الالزب الالالالذٖ قالالاو صٔاصالالالِْٔ        -خلالالدّ

تام اضات ّصٔمت ال ىمق٘ جا تالْاق ، ٍّْ وٓطا رد ىلٙ تعض اةعالالزًٓ الالذٖ قالال    

ا وٌ اتالً خلالدٌّ ىعالز إ  ٍالذِ اليغال ٗ      ت ٌ اتً خلالدٌّ مل ٓتعالز  جالذِ اليغال ٗ، ّالصالشٔ     

سماىا ّمتاىا وىال  وىالُ اىالالو مالً تالدآات الْدالْد اإلىضالاىٕ ّإال مالإٌ تٔعال٘ الع اال٘ األّ            

ّالجاىٔ٘ ّّثٔ ٘ اةدٓي٘ اةيْرٗ عتلت الع د االدتناىٕ احل ٔ ٕ الذٖ ىلٙ وصاصالُ قامالت   

رّصالالْ ّ الالتِ مالالً   مزاضالالٕ الالالذٖ قالالال تالالُ    صالالممٔ٘ ّلالالٔط الع الالد االدتنالالاىٕ اإل   الدّلالال٘ اإل

 .وصاط  ال تز الضٔاصٕ ال زتٕ

الغع  ّاإلقلٔه ّالضاللا٘، قالال   :قٔاو الدّل٘ ال ازٓ٘ احلدٓج٘ ىلٙ األركاٌ الجمخ -

 .تَا اتً خلدٌّ ّصاو  تِ مً ىلناٛ ٍذا العصز

وعالتال الدّلال٘ قضالالنَا اتالً خلالدٌّ إ  ملالالل طأعالٕ ّملالل صٔاصالالٕ ّخممال٘ ىلالالٙ         -

 .صلا قاىْىا ٓض خي ىلٙ كل ىصز ّمصزوصاظ ّظٔ ٕ قاىْىٕ، ٍّْ ما ٓ

مٔمسغ يف  عارٓف اةصالالشات  : ّوما ىلٙ مضتْٚ م أٍه احلته ّمؤصضا ُ: ثاىٔا

وٌ اتً خلدٌّ وتدع يف  عزٓف اعمم٘، ّمجل  عزٓ ُ مضلتا ددٓالدا ّميَادالا خالالا دل    

 .ىلٙ قْٗ الغدصٔ٘ ّاالتتتار

 .اخل...ر، قَزماٌ ْلٔد مصالشات دصتْرٓ٘ لٔش تُ اة ارت٘ مجل مشّا-

 .تزّس مادو األخذ تزوٖ األ لأ٘ يف الغْرٚ-

 .مادو  ي ٔا مياط الزوٖ يف الغْرٚ ميْط تتعدد صصأ اةغاّرًٓ-

 . ْدُٔ طاقات الياظ مٔنا ٓعْد تالي   لتل اجملتن -

 .مادو ال ٔاو تزك٘ التي ل الدّرٖ لذّٖ اةيال  ّالْالٓات-

ضالا ُ الغالزىٔ٘ مالً خالمل كتالاب صالزٓر       الت لٔل الغزىٕ لاليعه احلتاله ّمؤص  -

 .الدالالت الضنعٔ٘ لإلماو اعشاىٕ التلنضاىٕ

إٌ عزّط اإلمام٘ تدوت يف العالد التيالاسلٕ ّالتيالاقأ ت عالل اإلكزاٍالات الْاقعٔا٘ل تالدًٛا        -

مً اآلمدٖ ّاإلجيٕ إ  اتً خلدٌّ ّاتً األسر  سٔح اقتصزت ٍالذِ الغالزّط ىلاٙل اليذالدٗ ّ     



 

  155  
  

 ّ اظ  ً ت الالٕ اتالاًل خلالالدٌّ مصالالزا ىلالاٙل عالالزط العلالاله     ، األىطالالاٛ الت آالا٘ل ّ صالالمم٘ احلالاْل ّ لالاٝل

 .ّاالدتَاد مإٌ اتً األسر  روٚ إص اطُ لتعذرِ ّ ٓتت ٙ ىيدِ يفزادع٘ العلناٛ

وما عزط ال زعٔ٘ مإٌ اإلمالاو اة الزٖ قالال تعالدو دالدّاِ لعالدو حت  الُ ّاقعالا م الد          - 

 . ولاا معيْىا  ت م اْع تُ

الضالالاللااىٔ٘ وٌ اتالالالً خلالالالدٌّ مالالالً خالالالمل   ا  الالالا  دالالالل الاالالالاسج  يف مْاضالالالٔ  اآلداب -

  ٘ جالالذا مل ٓصالالي ْا م دمتالالُ ضالالنً مالالا   ، م دمتالالُ ٓعالالد اصالالتجياٛ وّ ط الالزٗ يف ىالالامل الضٔاصالال

 .ّيف م دمتُ مت اكتغا  قاىٌْ ددٓد ٍْ العنزاٌ الاغزٖ، ٓعز  تاآلداب الضلااىٔ٘

ٕ : ّوما ال صل الجالح ّ اةعيٌْ نتُ إ  م الد قضال  ، تالعمقات الدّلٔ٘ يف تمد اة زب العزتال

 ياّلالالت يف اةاشالالح األّل ميالالُ طأعالا٘ل العمقالات الدّلٔالا٘ل مالال  الالالدّل ّمالال  ومالالزاد  ، ثمثا٘ل مااسالالح 

مسغ وٌ تالالمد اة الالزب العزتالالٕ  عاملالالت مالال  دّل العالالامل العزتالالٕ         ، الالالدّل م مالالا مالال  الالالدّل مالأل

ٗ ّ االادل اةيالام     ّومالا يف ىمقالات تالمد اة الزب العزتالٕ      ، ّاإلصممٕ ىلٙ وصاظ الضله ّاألخاْل

ّمل مييال   ، طَا الاعض م د  ل  ىلَٔا وصلْب احلزب خال٘ تال  الشٓالاىٔ  ّاةالزٓئ    م  تع

شٕ م الد  لال  ىلَٔالا         ٍذا مً ّدْد م ات ٍدّٛ ّصله، ّوما  عاملَا مال  العالامل ال زتالٕ اةضأل

ّمل ، طالالات  ال تالالال ّ احلالالزب تضالالا  العالالزّ  احلزتٔالا٘ل الالالس كاىالالت لالالز تَالالا تالالمد األىالالدلط    

د ى مقالالات صالالله صللتَالالا معاٍالالدات لالاللا ّ دالالارٗ، ّىعالال  تالال مزاد ٓتالاًل ٍالالذا لٔنيالال  مالاًل ّدالاْل

ٌ يف كيالالف الدّلالا٘ل اإلصالالممٔ٘ تالالامد اة الالزب العزتالالٕ ىالاًل طزٓالالو   الالالدّل اللالالذًٓ كالالاىْا ٓعٔغالاْل

اٍد التارخئا٘ل   ّل الد دلالت ا  ، راتا٘  ضنٙ ى د الذم٘ ّى د األماٌ تيْىُٔ اعاص ّالعالاو  لغاْل

ْ ّاالى امات اال ا وسضاًل م ا َاله يف ظالل      صتغزاقٔ٘ وٌ وٍل الذم٘ مً الَٔال د ّاليصالارٚ ىاعاْل

 .احل صٔ٘ ّاةزٓئ٘ ّالشٓاىٔ٘: ٍذِ الدّٓمت الجمخ

ّيف اةاشالالح الجالالاىٕ  ياّلالالت مٔالالُ اةعاٍالالدات ّاال  اقٔالالات الالالس وتزمتَالالا دّل اة الالزب         

العزتالالٕ مالال   تٍالالا مالالً الالالدّل ّالالالس كاىالالت متالال ثزٗ إ  سالالد تعٔالالد تالالالعزّ  اإلقلٔنٔالال٘ ّ   

مإدا ما داٛت مال ات اجالدّٛ ّالضالله ىغالات ٍالذِ      ، تاات  احلزّبالدّلٔ٘ ّالس ا ضنت 

 .قتصادٓ٘ ّالج امٔ٘يْىت لتغنل اليْاسٕ التذارٓ٘ ّاالاةعاٍدات ّ 

ّخصصالالت اةاشالالح الجالالالح إ  الضالال ارات الالالس ىزمتَالالا وىعنالال٘ ستالاله دّل اة الالزب       

 .العزتٕ م  جتلف دّل العامل
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  ْ د ال  َالالاٛ يف العمقالالات الدّلٔالال٘  ّيف ال صالالل الزاتالال  مالالً ٍالالذِ األطزّسالال٘  ياّلالالت دَالال

م ضالالنتُ إ  ماشالالج   ياّلالالت يف اةاشالالح األّل دَالالْد   ، تالالامد اة الالزب العزتالالٕ ّوثالالز دلالالل  

 :ٍؤالٛ ال  َاٛ الس تزست يف معَزًٓ ٍنا

قتتالال إدا  م ٕ وّقالات احلالزب ّاال  ،  ٔذ ال علٕقٔاو ال  َاٛ تاةغارك٘ ّالتي: اةعَز األّل

ي ط ّاةال ّالتشزٓض ّاعا  ّتزمال  معيْٓالات احلالاكه    كاٌ دَادا مغزّىا عاركْا تال

 .ّقد اصتغَد ّوصز ىدد كات ميَه، ستٙ ال  يَار يف مْاطً احلزّب

ومالالالا يف احلالالالزّب الداخلٔالالال٘ الالالالس كاىالالالت  يغالالال  تالالال  اإلخالالالْٗ األىالالالداٛ م الالالد قالالالامْا      

    ٚ كنالالا ، يفذَالالْدات لالالزوب الصالالدع ّبالال  الغالالنل ميذشالالْا يف تعطالالَا ّدالالاّس َه وخالالز

ّيف وّقالالات الضالالله كالالاىْا ٍالاله مزصالالاٌ ، ضالالازاتات ّال الالد الداخلٔالال٘اال ا صالالدّا ّىالالااْ

ّمالال  ، ّكالالاىْا ٍالاله مالالً ٓالال و ّٓ الالاّ  يف اةعاٍالالدات  ، الاعجالالات الدتلْماصالالٔ٘ ّالضالال ارات

ومزاد الدّل مً الذمٔ  اللذًٓ ّددّا كامل احلزٓ٘ ّاةضاّاٗ ّالعيآ٘، إمنا كاٌ دلل 

ٛ ّمنالادز دلالل كالجتٗ يف متالاّٚ اإلمالالاو     ت طالل عالزٓع٘ اإلصالمو الالس ىالل لْاٍٛالا ال  َالا       

 .الْىغزٓضٕ ّ تِ

ظَز يف سزك٘ الت لٔف ّ التتات٘ الس مشلالت اةصالادر  الت اةااعالزٗ     : اةعَز الجاىٕ

   ٚ ّ ال س وٍنٔال٘   ، كال  ُ ّاحلدّد ال كت  التعارٓف ال ّال ْاىد ال  َٔ٘ ّ اليْاسل ّال تاّ

م د كاىت يفجاتال٘  ، احللْل للياسل٘ ّ ْدد، كت  ال تاّٚ يف وىَا  تعامل م  م ُ الْاق 

      ٕ ّمشلالالت وٓطالالا اةصالالادر اةااعالالزٗ    ، اةالالزقٗ الصالالادق٘ ّ اةعالال ٗ ىلالالٙ ّاقالال  اة الالزب العزتالال

كتتالالاب الْالٓالالات للْىغزٓضالالٕ ّكتالال  اة ٔلالالٕ يف الضٔاصالال٘ الغالالزىٔ٘ ّكتالالاب صالالزٓر  

الالدالالت الضالالنعٔ٘ ّكتالالاب الغالالَ  الممعالال٘ التالً رضالالْاٌ ّكتالالاب اة دمالال٘ التالالً خلالالدٌّ   

ب الْاصالالا٘ ألتالالٕ ىالالْ الشٓالالاىٕ، ّمالالً األصالالااب ّاةضالالْ ات العلنٔالال٘ الالالس دعلالالت      ّكتالالا

ألٌ ال ٔالالاو يفجالالل ، ال  َالالاٛ ٓغالالاركٌْ يف ٍالالذِ العمقالالات الدّلٔالال٘  لالالل اةضالالْ ات العلنٔالال٘

       ٘ ٍّالذا ال الدر مال  العلاله     ، ٍذِ اةَاو ٓتالال  ىلنالا تاألستالاو الغالزىٔ٘ ّقالدرا مالً الج امال

ٍل ال  َاٛ ألٌ ٓتْىْا وىمما يف م ُ التيشٓل ّم الُ  الْاص  ّالج ام٘ التاتٗ ٍْ الذٖ و

دلل وٌ ار االاط مصالاس الدّلال٘ اإلصالممٔ٘ يفصالاس الالدّل األخالزٚ ّضال  ىالددا          ، الْاق 

كالالاتا مالالً األصالالٝل٘ مالالا كاىالالت لتذالالد سالالم لالالْال متالالاّٚ ٍالالؤالٛ ال  َالالاٛ الالالذًٓ كالالاىْا            

 .ْٓاكاٌْ األسداخ ّٓعااٌْ األمْر كنا   تطُٔ مصاس اةضلن 
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م د خصصتُ آلثار دَْد ٍالؤالٛ ال  َالاٛ سٔالح حت  الت التالجت ماًل       : ا اةاشح الجاىّٕوم

ّمً ٍذِ اإلجناسات اإلقلٔنٔ٘ تزّس اإلصت زار ّ الصاللا دلاٙل دلالل    ، اإلجناسات إقلٔنٔا ّدّلٔا

ّيف حت الالالو الْسالالالدٗ اة ارتٔالالا٘ل يف التذالالالارٗ ، يف إتالالالزاو التالالالجت مالالاًل ا  اقٔالالالات الصالالاللا ّالضالالالله 

٘ ّاىت الالال العلنالالاٛ ّالالاالا٘ل تالال  جتلالالف دّل اة الالزب العزتالالٕ  ّيف الاعجالالا، الدّلٔالا٘ل ت الدتلْماصالأل

 .تتل سزٓ٘

ىط             ٘ الجاميا٘ل ىلاٙل  اْل ّدلٙ وٓطالا يف لتاًل اة ارتا٘ل ماًل لالد احلنلا٘ل الصاللٔأ٘ ال زىضأل

ّيف تزّس ىْاٗ لضمح األصاْل الاشزٖ ىيدما قالاو الاذالأٌْٜ تاألىنالال ااَادٓا٘ل     ، ٍال661صي٘

. ت الالذرّٗ ا تال  ال الزٌ العاعالز ّ الجالالح ىغالز اجذالزٓ  ستاٙل تل ال        سٔح  اْرت مال ، يف الاشز

صتعنار اإلصااىٕ إد صزىاٌ ما حتزرت األراضالٕ ت طالل مضالاىدات    ّيف اعزّز مً قاط٘ اال

ط صالال ْط     ، الدّلالا٘ل العجناىٔالا٘ل ّىلٔالالُ مالالإٌ صالال ْط ٍالالذِ الالالدّل ٍالاْل صالال ْط وصالالز ساكنالا٘ل ّلالأل

إ  وخالزٚ كاىت الال احلتاله     مطم ىلٙ اىت ال احلته يف ال ال  ماًل ٍالذِ األصالز   ، ععْب

 .اةزٓ  إ  احلته الْطاصٕ

    ٘ ألكجالالز مالالً قالالزى  ت طالالل دَالالاد    ، ّمالالً اإلجنالالاسات الدّلٔالال٘  الال خت صالال ْط  زىاطالال

ّ اصت اال الياسس  مً اةغالارق٘ تعالد   ، اة ارت٘، ّمتا ال ضايأئ٘ قال ص ْط  زىاط٘

 عٔل العمقات األخْٓال٘  ّ  ، ّاصت اال الياسس  األىدلضٔ ، ص ْط العااصٔ  تٔد التتار

 ٕ ٕ       ، م  العامل العزتٕ ّاإلصالمم ّدمال   ، ّ  عٔالل قلٔالات الضالله مال  العالامل ال زتالٕ اةضالٔش

ّمت مَٔا وٓطا مطا ىْآا إصااىٔا ىلٙ اةدٓ  ال زٓ  ، ّ يغٔخي سزك٘ التذارٗ الدّلٔ٘

ا ّ اةتْصخي، مطم ىلٙ اصت اال ومالزاد الالدّل مالً الَٔالْد يف تالمد اة الزب العزتالٕ ىيالدم        

ّ ضالالَٔل معالالامم َه يف الأالال  ّ الغالالزاٛ ّ ،  عزضالالْا لالالودٚ ّاالضالالاَاد مالالً قاالالل إصالالااىٔا 

 .صصٔأ مضاكً جه ّ  لٔدٍه ّظاٜف ّميال  ستْمٔ٘

ّىلٙ مضتْٚ ال  ُ الضٔاصٕ اإلصممٕ تزست ىتٔذتاٌ األّ  ميَنالا ظَالزت يف تالزّس    

 .اخل...ال ارٖ االمتداد، ّاةعنٙ، اةْطً: التجت مً اةصالشات الدّلٔ٘ ميَا

ّومالالا اليتٔذالال٘ الجاىٔالال٘ م الالد ظَالالزت يف وثالالز ٍالالذا ال  الالُ ىلالالٙ قْاىالالد ال الالاىٌْ الالالدّلٕ ّ     

 :ّميَا، العمقات الدّلٔ٘

وصط العمقالات الدّلٔال٘ الالس حتتاله الالدّل ٍالٕ اةصاللش٘ إال وٌ ملالْ  اةضاللن           -

 .هجيزٌّ ميَا ىلٙ ما   تطُٔ الغزٓع٘ اإلصممٔ٘ تض  دَدٍ: كنا ٓ ْل اتً خلدٌّ



 

  158  
  

 العربي يف بناء النظام السياسي اإلسالمي جهود فقهاء املغرب  

وٍنٔالال٘ الدراصالال٘ التارخئالال٘  : العمقالالات الدّلٔالال٘  الالدّر سالالْل ومالالزًٓ وصاصالالٔ  ٍنالالا    -

 .ّعزّط إقام٘ ىمقات صلنٔ٘، للعمقات الدّلٔ٘

ّلٔ٘ ّ العمقات االقتصادٓ٘ ّال اىٌْ الدّلٕ اإلىضاىٕ ّ اجملاممت ّ األىزا  الد-

ّاالٍتناو تالصش٘ العنْمٔ٘. 

ّيف جمالال ضالناٌ س الْ  اإلىضالاٌ التالد      مالً ضالزّرٗ التجاالت ّضالزّرٗ    الد وسالْال       -

ّىيد اتً خلدٌّ مإٌ التضل ّ التدلف ٓعداٌ مً وثز اىتَا  س ْ  اإلىضاٌ. ، الضذٌْ

ّومالالا ال صالالل اعالالامط ّاألخالالت م الالد خصصالالتُ لالالاعض التصالالْرات اةعالالالزٗ لالاليعه          

ّىلٙ ٍالذا قضالنت ٍالذا ال صالل     ، احلته ّالعمقات الدّلٔ٘ ّ رتاتَا تال صْل الضات ٘

ّركالشت  ،    ياّلت يف األّل ميَنا طالز  الْلالْل إ  الضاللا٘ ّضالْاتخي دلالل     إ  ماشج

ىلٙ الاز  ّاآللٔات الضلنٔ٘ م  ضزّرٗ االصت ادٗ مً اآللٔات اةعالزٗ كْدْد دصالتْر  

       ٘ ، إصممٕ ّجملط ىٔاتٕ وّ عْرٖ ّ الاكه قاىْىٔال٘ ّحتدٓالد مالدٗ ستاله رٜالٔط الدّلال

ّقٔاو دّلال٘ اةؤصضالات ّ  عٔالل مالا ٓضالنٙ      ّاىتناد وصلْب اةعارض٘ وّ األسشاب الضٔاصٔ٘ 

 ٕ كنالالالا ركالالالشت يف ٍالالالذِ األطزّسالالال٘ وٓطالالالا ىلالالالٙ ضالالالْاتخي ميَذٔالالال٘        ، تالالالاجملتن  اةالالالدى

ّلعل وٍنَا دّر ال  ُٔ افْرٖ يف ىنلٔال٘ الايالاٛ   ، ّمْضْىٔ٘ لتاأو الغزٓع٘ اإلصممٔ٘

ّضالالزّرٗ التنٔٔالالش تالال  الْصالالاٜل  ، ّ الت الالٔت الضٔاصالالٕ يف وٖ مزسلالال٘ مالالً مزاسالالل احلتالاله 

 .طام  ّّدْب التعامل تذكاٛ م  مصالشات ٍذا العصزّاة

ّومالالالا اةاشالالالح الجالالالاىٕ م الالالد خصصالالالتُ لتصالالالْرات معالالالالزٗ يف معالالالامل ىعالالاله احلتالالاله  

، اإلصممٔ٘ ّالعمقالات الدّلٔال٘ متعزضالت إ  طأعال٘ ٍٔتالل ىعالاو احلتاله يف اإلصالمو        

 الال٘  ّتعالالض اإلعالالتاالت اةتعل  ، ّىعالالاو اعممالال٘ تالال  اةالالْرّخ ال الالدٓه ّاةالالت ت احلالالدٓح       

تغالالزّط احلالالاكه ّعالالزط االدتَالالاد ّعالالزط اليضالال  ال زعالالٕ، ّيف العمقالالات الدّلٔالالال٘         

ّىعالاو اعممال٘ تالال  احلتاله ال االالزٖ    ،  عزضالت إ  طأعال٘ ىمقالالات اةضاللن  مال  ال الالت    

ّتعض اإلعالتاالت اةتعل ال٘ تال الاىٌْ الالدّلٕ اعالاص كاألقلٔالات       ، ّاحلته اةزكشٖ

ّس الْ  اإلىضالاٌ   ، ضاللن٘ يف تالمد  الت اةضاللن     ّاألقلٔات اة" وٍل الذم٘"يف تمد اإلصمو 

 .ت  اإلصمو ّاةْاثٔو الدّلٔ٘

ّتعالض التْلالالٔات  ، ّوىَٔالت وطالزّسس ذالال٘  طالنيت ىتالالاٜر الاشالح اةتْلالل إلَٔالا       

 .اة  س٘ كنْاضٔ  للاشح


